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تفعيل قرار منع اإلعالنات المخالفة

حم���لة مف���اجئة س���تقوم بها بعض 
الفرق في بلديات احملافظ��ات للتأكد من 
ال���تي  االلتزام بش������روط االعالن����ات 
ت���م اقرارها ف���ي الالئحة ومنع اق���امة 
اي اع���الن دون ترخيص والتأكيد على 
ضرورة وجود اعالن���ات تعريفية على 

واجهة احملالت.

جسار اجلسار

مانع العجمي

عبداللطيف الشرهان

مهلهل اخلالد شايع الشايع

اش���اد عضو املجلس البلدي جسار اجلس���ار بتعليمات مجلس 
الوزراء حول كارثة مشرف. وقال اجلسار في تصريح صحافي اننا 
مع اخلطوات املباركة لس���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد وتعليماته اخلاصة بحل مش���كلة محطة مش���رف من خالل 
تشكيل جلنة حتقيق تقدم تقريرها خالل ثالثة اسابيع، متمنيا ان 
يتم الكشف عن املتسبب واملقصرين في حدوث العطل الذي اصاب 
احملطة والتدرج في ترس���ية املش���روع مرة اخرى. واثنى اجلسار 
على األوامر التي صدرت عن س���مو رئيس مجلس الوزراء مبعاقبة 
املتس���ببني وكل من يتم اثبات تورطه في هذه املشكلة، موضحا ان 
س���مو الرئيس طالب بجزاءات مناس���بة وفقا لالجراءات القانونية 
واحكام القانون. اش���اد بجهود وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير 
االشغال العامة د.فاضل صفر واجلهاز التنفيذي في وزارة االشغال 
للوق���وف على وضع احللول الناجحة لالنتهاء من مش���كلة محطة 
مشرف، خصوصا ان االهالي مبنطقة مشرف عانوا من هذه الكارثة 
والتي ان شاء اهلل ستحل خالل اسابيع قليلة وفقا لتصريح الوزير 

صفر والكشف عن املتسببني ومحاسبتهم.

الجسار يثني على جهود مجلس الوزراء
لحل مشكلة محطة مشرف
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تتقدم ب�صادق العزاء من

�صركة دار الكويت لل�صحافة

عائلتي الفوزان واليحيا الكرام
لوفـــــــاة فقيدتهم املرحـــــومة

جدة كل من: عبدالعزيز وعبداللطيف وعبداهلل اليحيا

فاطمة عبدالله ال�صامل الفوزان

تغمد اهلل الفقيدة بوا�صع رحمته

واأ�صكنها ف�صيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�صرب وال�صلوان

اقترح أن يتم البدء فيه أكتوبر 2010

العجمي: نطالب بتنفيذ مشروع مترو األنفاق 
والسكة الحديد لحل المشكلة المرورية

هنأ عضو املجلس البلدي مانع العجمي 
دول���ة االم���ارات وحكومة دب���ي حتديدا 
بافتتاحها ملش���روع مترو االنفاق والذي 

بدأ العمل فيه امس.
وذلك بعد ان استمر العمل مدة ال تتجاوز 

االربع سنوات.
كما طالب العجمي احلكومة والقيادات 
املس������ؤولة فيها بكش�����ف االس���ب��اب 
واحلقائق التي ادت الى عدم بدء تنف��يذ 
ش���بكة مترو االنفاق ومد خط السك���ة 
احل���ديد الت���ي كان من املفترض ان يتم 
العمل بها منذ سنوات ألجل توصيل مدن 

البالد بالعاصمة.

مؤكدا: اننا كنا نتابع تصريحات بعض 
الوزراء والوكالء في احلكومات السابقة 
واحلالية س���واء في الصحف أو القنوات 
التلفزيونية لتوقيعهم العقود مع مستشار 
أو مكتب عاملي إلجناز وانهاء الدراس���ة 
اخلاصة بهذا املش���روع، حيث اوضحوا 
ان تكلفة الدراس���ة تت���راوح بني املليون 
واملليونني، فأين وصلت هذه اخلطوة التي 
لو مت اقرارها لشهدنا جناح هذا املشروع 
احليوي والذي سيساهم في حل املشكلة 
املرورية التي نعاني منها في الكويت منذ 

20 عاما.
وقال ان جتربة النقل بواسطة السكة 

احلديد في العديد م���ن دول العالم القت 
جناحا، الفتا الى النمو امللحوظ الذي تشهده 
دول مجلس التعاون في مختلف االصعدة 
االقتصادية والعمراني���ة واالجتماعية، 
وحرصا على اس���تكمال بنيتها التحتية 
اصبحتت تفوقنا بخطوات عديدة بينما 
نحن نتحجج بالبيروقراطية والتأخير في 
االجناز رغم اننا منلك االمكانيات والبنية 
املناسبة الجناز هذا املشروع وغيره من 
املش���اريع احليوية، وأعرب العجمي عن 
أمنياته بأن يكون يوم 2010/10/10 من السنة 
املقبلة يوما وطنيا يتم فيه البدء بتنفيذ 

هذا املشروع الذي طال غيابه.

اعلن مدي���ر ادارة تراخيص اخلدمات 
البلدي���ة بف���رع بلدية محافظ���ة حولي 
عبداللطيف الشرهان ان االدارة متكنت من 
حتصيل رسوم بلغ قدرها 69509 دنانير 
نظير اجناز وجتديد 2666 معاملة خالل 

شهر اغسطس املاضي.
وقال الشرهان في تص��ريح صحافي: لقد 
بلغ ع���دد التراخي���ص ال��تي مت ان���جازها 
في مراقبة تراخي��ص اخلدم���ات البلدية 
510 تراخيص الى جان��ب ت��جديد 1669 
ق���درها 15759  ترخيصا برس�����وم بلغ 
دينارا فيما بل���غ ع��دد التراخيص ال�تي 
ف���ي مراقب���ة تراخي���ص  مت اجن���ازها 

االعالنات 299 ترخيصا الى جانب جتديد 
173 ترخيصا برسوم بلغ اجماليها 49190 

دينارا.
واض��اف: لق���د بل���غ عدد التراخيص 
الت����ي ت�������م اجن���ازها وجتدي��دها في 
مراقب���ة تراخي������ص اش���غاالت الطرق 
15 ترخيصا برس���وم بل���غ قدرها 4560 

دينارا.
ودع���ا الش���رهان جمه���ور املواطنني 
واملقيم���ني الى ضرورة اجن���از وجتديد 
التراخيص باختالف انواعها سواء كانت 
اجلديدة أو الت���ي أوش���كت على االنتهاء 
جتنبا للمس���اءلة القانونية املتمثلة في 

الغلق االداري،  حترير املخالفات وأوامر 
مش���يرا ال���ى ان االدارة تق���وم بتوزيع 
بروشورات لالئحة االعالنات على شركات 
الدع��اية واالعالن باحملافظة بهدف ارشاد 
املواطنني واملقيمني على االشتراطات الالزمة 
لالع���النات التجارية ومختلف املعلومات 
في ه���ذا اجلانب قبل تركي���ب االعالنات 
حت���ى ال يتكبدوا اخل���-س���ائر في حال 
وض��عه���ا بصورة غير مطابقة للوائ���ح 
وأنظمة البلدية الى جانب الرد على ك���ل 
االستفسارات بشأن االشتراطات الصح��ية 
الواجب توافرها للمحالت اخلاضعة لهذه 

االشتراطات.

قدم عضوا املجلس البلدي ش���ايع الشايع 
ومهلهل اخلالد سؤاال بشأن االنفجارات املتكررة 

للمحوالت الكهربائية.
وقال العضوان في س���ؤالهما: نظرا لكثرة 
احلرائ���ق واالنفجارات لكثي���ر من احملوالت 
الكهربائي���ة النات��ج���ة عن زي������ادة األحمال 
الكهربائية لهذه احملوالت وقرب كثير من هذه 
احملوالت ومالصق��تها في بعض االحيان ملنازل 
املواط���ن���ني، األمر الذي ين�ذر بوقوع كارثة ال 
حتمد عقباها مما حدا بنا الى االستفس���ار عما 

يلي:
1 � ما املعايي���ر واملواصفات التي يتم على 
اساسها حتديد مواقع احملوالت الكهربائية من 

قبل البلدية؟
2 � م���ا االجراءات املتخذة بش���أن احملوالت 
القائمة حاليا واملالصقة للعقارات والتي تهدد 
امن وسالمة املواطنني واملقيمني وخطة البلدية 
في توفير اماكن بديلة لنقل احملوالت، خاصة 

احملوالت التي تعمل على نظام الزيت؟
3 � ما املعايير التي مت على اساسها في السابق 
املوافقة على نقل بعض احملوالت وعدم املوافقة 

حلاالت اخرى؟
4 � هل يوجد تنسيق مع وزارات اخلدمات 
واالدارة الع���������امة لالطفاء لدراسة موضوع 
حرائق احمل���والت املتكررة؟ وم���ا النتائج إن 

وجدت؟

الحرز: 205 معامالت تقدمها 
البلدية عبر اإلنترنت

دعت بلدي����ة الكويت مراجعيه����ا من االفراد واملؤسس����ات الى 
االس����تفادة من اخلدمات التي تقدمها عبر موقعها االلكتروني على 

شبكة االنترنت.
واكد مساعد مدير ادارة العالقات العامة في البلدية حميد احل���رز 
ل� »كونا« استمرار البلدية في تطوير خدماتها عبر موقعها االلكتروني 

لتسهيل اجناز املعامالت على املراجعني.
وقال احل����رز ان دليل املعامالت يش����مل متطلبات لقائمة تضم 
205 معامالت باستطاعة الزائر ان يطلع على متطلباتها وخطوات 
اجنازها بدال من تكلف عناء الذهاب الى ادارات البلدية لالستفسار 
عنها. وأش����ار الى امكانية تتبع بعض املعامالت عبر موقع البلدية 
ومعرفة وضعها عبر ادخال رقم طلب املعاملة ومن بينها معامالت 
املكاتب الهندسية وجتديد التراخيص الطبية وتراخيص االعالنات 
وغيرها. واضاف ان املوقع يعطي بيانات تفصيلية لكل متطلبات 
املعامالت اخلاصة باملراجعني من مواطنني ومقيمني سواء االفراد او 

احملال او الشركات او املؤسسات.
واس����تعرض احلرز بعض انواع املعامالت التي يستفس����ر عن 
متطلباتها املراجعون كرخص االعالنات واصدار وجتديد الرخص 
الصحية واعتماد مندوب الش����ركات التجارية وشهادات التصدير 
واستغالل بسطات احلراج او سوق اجلمعة وكتب حتديد القسائم 

السكنية واالستثمارية والصناعية والزراعية والدكاكني.
واضاف ان القائمة تش����مل متطلبات تراخيص البناء ومس����ح 
العقارات وفرزها وتس����جيل املكاتب الهندسية وجتديدها وغيرها 

الكثير من املعامالت.
وقال احلرز ان املوقع يوفر خدمات اخرى كدليل الكويت االلكتروني 
ال����ذي يوفر خرائط عامة وتفصيلي����ة وجوية للمناطق احلضرية 

والقسائم حيث ميكن للزائر ان يرى حدود أي قسيمة مطلوبة.
واشار الى خدمات اخرى يقدمها املوقع كدليل اجراءات تراخيص 
البناء واللوائح التنظيمية ملختلف النش����اطات التي تدخل ضمن 
اختصاص����ات البلدية كالئحة االعالنات والئح����ة النظافة والئحة 
األس����واق العامة ونظام مزاولة املهنة للمكاتب الهندس����ية والدور 

االستشارية والئحة الزراعة في مناطق السكن اخلاص.

الشايع والخالد يسأالن عن أسباب االنفجارات 
المتكررة لمحوالت الكهرباء ومعايير تحديد مواقعها

شملت التراخيص الصحية واإلعالنات وإشغاالت الطرق

أكدا أن قربها من المنازل ينذر بوقوع كارثة

الشرهان: تحصيل 69509 دنانير رسوم خدمات بلدية حولي


